
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2كتاب األيمان والنذور) -عمدة األحكام شرح: 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هللا وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد هلل رب العالمين، وصلى

 لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين.اللهم اغفر 
 :-رحمه هللا تعالى-ف قال المصن
 باب: القضاء
))ملن أحلدف  لي أمرنلا ملذا ملا  :-صلى هللا عليه وسللم-قالت: قال رسول هللا  -ارضي هللا عنه-عن عائشة 

 .))من عمل عماًل ليس عليه أمرنا  هو رد(( :و ي لفظ ليس منه  هو رد((
 نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبي

بفاب القضفاف  فت بعفاب األيمفان  -رحمفه هللا ععفالى-هذا سؤال من األمس أجل للمناسبة يقول: لما أدخل المؤلف  
 والنذور، وال يخفى أن العلماف يجعلون بعاب القضاف مسعقاًل؟

))البينة ف عن األيمان، وعمدة القضاف: أواًل: االرعباط بين األيمان والقضاف ارعباط وثيق، ال يمبن أن ينفك القضا
 نصف  الخصفوم لفدل القضفاف عمفدعىم علفى األيمفان، ولفذا أدخفل القضفاف  على المدعت واليمين على من أنبفر((

 ت بعاب األيمان وجعل بابًا منه، قد يقول قائل: لماذا ال يقال: بعاب القضاف باب األيمان والنفذور؟ يعنفت يجعفل 
لقضففاف  يففه أيمففان و يففه بينففام، يعنففت أعففم مففن األيمففان  قففت،  يجعففل األعففم هففو الكعففاب القضففاف ألنففه أعففم  ألن ا

واألخففه هففو البففاب، عبفففس مففا صففنل المؤلففف ، نقففول أيضففًا: تن األيمفففان أعففم مففن أن عكفففون عنففد القضففاة وعنفففد 
نبيففه أن  -جففل وعففال-غيففرهم،  المسففلم قففد يحلفف  ابعففداف، وقففد جففاف الحلفف   ففت األحاديففر النبويففة بثيففرة، وأمففر هللا 

أمر  -جل وعال-يقسم على البعر بثالثة مواضل من بعابه،  األيمان أعم من أن عكون عند القضاة وغيرهم، هللا 
}َوَيْسلَتنبئئووَنَك َأَحل ه مولَو قولْل  ئ  نبيه أن يقسم على البعر  ت ثالثة مواضل من بعابه، الموضل األول  ت يفونس 

ت سبأ اآلية الثالثة، والثالفر  فت العبفابن، ثالثفة مواضفل، أمفر هللا نبيفه أن يقسفم الثانت:   [( سورة يونس35)] َوَرب ئي{
المقصود  ))والذي نفست بيده(( ))ال ومقلب القلوب((بثيرًا ما يقول:  -عليه الصالة والسالم-على البعر، والنبت 

يعنففت المسففألة مسففألة أن األيمففان أعففم وأشففمل مففن أن عكففون لففدل القضففاة وغيففرهم،  قففدمم عليىففا، واألمففر سففىل، 
 عرعيب، وما ذبره المؤل  له وجه.

 :-رحمه هللا ععالى-يقول 
 باب: القضاء

القضفاف: يعنففت الحبففم، و صفل المناوعففام، و فف، الخصفومام، واسففعخراص الحقففوي، واألصفل  يففه و ففت مشففروعيعه 
جماع أهل العلم  نووَن َحتََّى يوَحك ئ الكعاب والسنة، وا  ْم{}َ اَل َوَرب ئَك اَل يوْؤمئ و فت  [( سورة النسفاف53)] مووَك  ئيَما َشَجَر َبْيَنهو

اآلية اجعمل اليمين والعحاكم الذي هو القضاف، العقاضت،  ىناك ارعبفاط وثيفق بفين األيمفان وافين القضفاف، والسفنة 



ومففن  علففه، وأجمعففم األمففة علففى وجففوب نصففب  -عليففه الصففالة والسففالم-طا حففة بمففا يععلففق بالقضففاف مففن قولففه 
لحل المناوعام، بل هذا من أوجب الواجبفام علفى ولفت األمفر أن يعفولى القضفاف بنفسفه بمفا بفان الخلففاف القضاة 

ال  ينيفب، ويعفين القضفاة، والقضفاف ال شفك أنفه واليفة، و يفه شفوب  بأبت ببر وعمر وغيرهم، تن عمبفن مفن ذلفك وا 
جففأ تليففه الشففخه وأكففره عليففه سففلطة،  يففدخل  ففت حففدير عبففد الففرحمن بففن سففمرة،  ففال يسففأل وال يطلففب، لكففن تن ال

))القضفاة ثالثفة واحفد  فت أعين، وأن طلبه وبل تلى نفسه، وجاف  ت النصوه العت عحذر من عولت هذه الوظيفة 
نصوه بثيرة عحذر من طلبه والعشوف تليفه،  الجنة واثنان  ت النار(( ))من عولى القضاف  قد ذبح ببير سبين((

، ويحففره علففى أن يقضففت بففالحق، وأن يعففوخى -تن شففاف هللا ععففالى-عينففه لكففن مففن ألففوم بففه يسففأل هللا ا عانففة  ي
العدل وا نصاف، ال يحبم ببير علم، وال يعدل عن الحق  ليبون مقسطًا مفن المقسفطين، وهللا يحفب المقسفطين، 

حطبفًا  المقسطون على منابر مفن نفور يفوم القيامفة، الفذين يعفدلون، وأمفا القاسفطون نسفأل هللا العا يفة  بفانوا لجىفنم
نسفأل هللا السفالمة والعا يفة، المقسفطون العفادلون، والقاسفطون الجفائرون المفائلون عفن الحفق،  ىفذه مولفة قفدم، مففن 
أطلل على شتف من أحوال السل  عرف أنىم يؤثرون الضرب والسجن، بل بعضفىم يقفول: لفو خيفر بفين القضفاف 

ه  ريضففة علففى األمففة ال بففد مففن القيففام بففه، وا نسففان والقعففل الخعففار القعففل  ألنففه مولففة قففدم، القضففاف مولففة قففدم، لكنفف
مطلوب بالنصيحة، والدين النصيحة، ومطلوب بأن ينصح العامة والخاصفة،  فاذا جفاف شفخه يسعشفير عيفين  فت 
القضفففاف مفففثاًل يسعشفففير هفففل يقبفففل الوظيففففة أو يفففر ،؟ المسعشفففار بفففين أمفففرين: بفففين النظفففر  فففت المصفففلحة العامفففة 

ت المصفلحة العامففة والمصفلحة الخاصففة،  الفدين النصففيحة،  فاذا بففان هفذا الشففخه والمصفلحة الخاصففة، النظفر  فف
ذا بفففان الشففففخه غيفففر بفففففؤ  لينظفففر تلففففى  بففففؤًا  ليبففففذل النصفففيحة للعامففففة، وال ينظفففر تلففففى المصفففلحة الخاصففففة، وا 
المصلحعين، ليس من مصلحعه أن يعولى، وليس من مصلحة العامة أن يفولى علفيىم،  يحفذره مفن عفولت القضفاف، 

أحيانففًا يبففون األمففر بففين األمففرين،  يففه شففوب صففالحية و يففه أيضففًا أمففور قففد يععففر، لىففا عفعنففه، ويوجففد مففن يقففوم و 
 مقامه والنصيحة عقدر بقدرها.

))ملن : -صللى هللا عليله وسللم-قاللت: قلال رسلول هللا  -رضلي هللا عنهلا-"عن عائشة يقول: الحدير األول: 
أدخفل هفذا  ))من عمل عماًل ليس عليله أمرنلا  هلو رد(("و ي لفظ:  أحدف  ي أمرنا مذا ما ليس منه  هو رد((

للم َبْيللَنهوم بئَمللَ َأنللَ َل   و َواَل  الحففدير  ففت بعففاب القضففاف ألن القاضففت األصففل  يففه أن يحبففم بمففا أنففول هللا }َوَأنئ اْحكو
ه ف بفان مععمفدًا أو مخطئفًا  قضفاؤ سفوا لكن تذا حصل منفه أنفه حبفم ببيفر الحفق [( سورة المائفدة94)] َتتَّبئْع َأْمَواءموْم{

 بفد سيما تذا حبم باجعىاده  يما يخال   يه ما أنول هللا، المسائل العت  يىا نه ال مردود عليه، ينق، الحبم، ال
 االجعىفففاد ال يفففنق،  ده اجعىفففاد غيفففره، واجعىفففاده لفففه وجفففه ولفففه مسفففعندوخفففال  اجعىفففا أن يفففنق،، لكفففن تذا اجعىفففد
 .-عليه الصالة والسالم-ل  أمر هللا وأمر رسوله باالجعىاد،  المردود ما يخا

مففن علففم مففن بعففاب وال سففنة،  عنففت حبففم بففأمر لففيس لديففه عليففه أثففارةوا حففدار ابعففداع، ي ((مللن أحللدف  للي أمرنللا))
مفن بعفاب وال سفنة، هفذا مفردود عليفه، والحفدير أصفل  فت نقف، البفدع،  ةأحدر  ت الدين أمرًا لم يسبق لفه شفرعي

وهت ا حدار  ت الدين مما لم يسفبق لفه شفرعية مفن بعفاب وال  ،دعة ضاللة،  البدع مردودةلذا أضي  تليه بل ب
بعف، العلمفاف مفن أن والعقسفيم الفذي يفذبره  ،مر وضفةسنة، هذا مردود على صاحبه بائنفًا مفن بفان،  البفدع بلىفا 

هفذا ال دليفل عليفه، وافدع مسفعحبة، بفل  هناك بدع حسنة وادع سيئة، بدع محمودة وادع مذمومفة، أو بفدع واجبفة



القففول بعقسففيم البففدع  ىففو مبعففدع، يففدل عليففه دليففل مففن بعففاب وال سففنة  لففم : قففول مخعففرعبففل هففو بمففا قففال الشففاطبت
رضفت هللا ععففالى -أعنفت الفذين يقسفمون يعمسففبون بقفول عمفر  صفل أن البفدع بلىفا ضففاللة، يعمسفبون ، واألمبعفدع
دل علففى أن مففن البففدع مففا يمففد ، وشففيخ ا سففالم  ففت ونعففم مففد ،  فف "البدعففة منعمفف" : ففت صففالة العففراويح -عنففه

الذين ينفون  ،مجاو :ن هذه بدعة شرعية ال لبوية، والشاطبت يقولون: تاالقعضاف ويعبعه جمل من أهل العلم يقول
ذا نظرنا تلى قفول شفيخ ا سفالم أنىفا بدعفة لبويفة،  ،المجاو يردون قول الشاطبت بما هو المععمد عند المحققين وا 

أو لىفا مثفال سفابق؟ لىفا مثفال  يح عملم على غير مثال سابقاو والعر ية ما عمل على غير مثال سابق، بدعة لبو 
وليسفم بدعفة شفرعية  يح ثفالر ليفال،  ليسفم بدعفة لبويفةاو صفلى العفر  -عليفه الصفالة والسفالم-ألن النبت   سابق

أن عففر، علفى األمفة، خشفت  ألنفه خشفت لىا -عليه الصالة والسالم-ألنه سبق لىا أصل  ت السنة، عرك النبت 
أن عفففر،، مففا عربىففا نسففخًا لىففا وال عففدواًل عنىففا، تنمففا خشففت أن عفففر، علففى األمففة  ففال يطيقونىففا،  مشففروعيعىا 

ش عكفون تذا بانفم ليسفم ببدعفة لبويفة ؟ تيف، تذًا ليسم ببدعة لبوية وال شرعية وليسم مجاو، تذًا مفاذا عكفون قيةبا
 ي ما أحد أنبر، األثر  ت البخاري.ار األثر  ت البخ ؟وال شرعية وال مجاو

 .......طالب:
 .ال ال هت سبق لىا شرعية من السنة

 .......طالب:
 ؟بي  تضا ية

 .......طالب:
 ؟أسلوب المشاكلة والمجانسة  ت الععبير، نعمالمشاكلة،  ال باب  ت علم البديل معروف

 .......طالب:
 ؟بي 
 .......طالب:
المشاكلة والمجانسفة  فت الععبيفر  :أقول ؟عمد  مبي  عكون بدعة وعكون نعم "لبدعةا منعماللفظ "نعالج تحنا ال 

ْالوَهللا{ بففاب معففروف  ففت لبففة العففرب، ومعففروف  ففت النصففوه معاقبففة  [( سففورة الشففورل 94)] }َوَجلل َاء َسللي ئَئةي َسللي ئَئْة م ئ
 -مثل ما قال األخ- بأن قائاًل الجانت ليسم سيئة، لكن من باب المشاكلة والمجانسة  ت الععبير يقال مثل هذا، 

ألنىم ال يشعرطون  ت المشفاكلة أن يبفون اللففظ  البدعة،  فيه مشاكلة للععبير  معمن :ابعدعم يا عمر، قال :قال
 المشاكل موجود حقيقة، يعنت ولو عقديرًا،  اذا خشت ا نسان أن يقال له شتف يبادر، ولذا يقول شاعرهم: 

 ص   بخفففففهقفففففالوا: اقعفففففر  شفففففيئًا نجفففففد لفففففك ط

 قلفففففففم: اطبخفففففففوا لفففففففت جبفففففففة وقميصفففففففا 
 
 ص

 البفدع بلىفا مذمومفةبفل  ما يعمسك بفه مفن يسعحسفن بعف، البفدع هذه مشاكلة، على بل حال ليس  ت أثر عمر 
 .((بل بدعة ضاللة))ألن النه الصحيح  مر وضة

ن المسفعند مفن بفييعنفت مفردود عليفه، حعفى ي ((مذا ما ليس منه  هلو رد -يعنت  ت ديننفا- ))من أحدف  ي أمرنا
ْم{ الكعففاب ومففن السففنة مففور يخففرص األمففور األخففرل مففن أ (( ففت أمرنففا)) :قولففه [( سففورة البقففرة111)] }قوللْل َمللاتووْا بوْرَمللاَنكو

مففا ربففب تال الفففرس  -عليففه الصففالة والسففالم-الففدنيا خارجففة عففن مثففل هففذا الففنه، ربففب النففاس السففيارام، النبففت 



ألنفه لفيس مفن  ، رببوا البواخر، رببوا بفذا رببوا الطائرام ؟ابعدعوا :، نقولوالبعير والحمار، ربب الناس السيارام
أمور الدنيا، أمور الدنيا العوسل  يىا ال بأس بفه، لكفن بفون ا نسفان يععبفد  ت ، هذا -عليه الصالة والسالم-أمره 

ىفا، ابعلفت المسفلمون بىفا، ن هنفاك بفدع ال يمبفن االنفبفاك من: تهذا االبعداع، قد يقول قائفل ةبما لم يسبق له شرعي
 أمففر  ففت عبففادام، عسففععمل  ففت الصففالةألنىففا عسففععمل  ففت  مثففل هففذه المببففرام، مببففرام الصففوم منىففا  ون جعلففيو 

 أيضفًا ينطبفق عليىفا ععريف  البدعفة  شك أنىا محدثفة، الخطفوط العفت  فت السفجادام هفذهوالصالة عبادة، وهت ال 
 لم يفعله  ىو داخفل  فت حيفو  -عليه الصالة والسالم-عىد النبت ألنىا عسععمل  ت عبادة، وبل ما قام سببه  ت 

مثل هفذه المببفرام تذا بثفرم الجمفوع  .... هو غير موجود أصالً السبب قائم لكن ال يمبن :البدعة، قد يقول قائل
ل  بأنفه أصفله، لكفن يبقفى أن اسفععما ك المبلغ، وهذا يقوم مقام المبلغالناس بحاجة تلى من يوصل الصوم،  ىنا

 خففوان مففن أئمففة المسففاجدر بقففدر الحاجففة تنمففا أوجففدم للحاجففة  عسففععمل بقففدر الحاجففة، وبعفف، ا مثففل هففذه األمففو 
 ، وير ففل عليففه، ويضففل صففدل وسففماعام والقطففامويسففععمل المببففر يصفلت معففه خمسففة أشففخاه عشففرة أشففخاه

جففة  عسففععمل بقففدر وجففدم للحاأنففم لسففم بحاجففة أصففاًل لمثففل هففذا، وهففذه تنمففا أ ؟يففشومففا أدري تيففش؟ علشففان ت
يفا أخفت هفذه عبفادة  :نقفول ؟يفشلشفان ت، عوععفرك وعفعفل لمؤثرام الصوعية العت عفردد الصفوم ضاًل عن ا الحاجة

عليففه الصففالة -وبمففا جففاف عففن نبيففه  ،علففى مففراد هللا -جففل وعففال-المحا ظففة عليىففا أمففر واجففب، يعنففت ععبففد هللا 
قامففة الصفف  مففن عمففام الصففالة،  ،ععففديل الصفففوفمنىففا هففذه الفائففدة   ففت الفرشففام، هففذه الخطففوط العففت -والسففالم وا 
لعسفوون صففو بم أو )) ، عفأخر يفا  فالنبان يعنى بععديل الصفوف، عقدم يا  فالن -عليه الصالة والسالم-والنبت 

-ومن عمام الصالة، قام السبب، وجفد  فت عىفد النبفت  ، ععديل الصفوف أمر ال بد منه ((ليخالفن هللا بين قلوببم
 االصففطال  هففذه الخطففوط بدعففة ولففم يفعففل، مففا خففت خطففوط  ففت المسففجد، تذًا علففى هففذا  -ة والسففالمعليففه الصففال

علفى نففس  -عليفه الصفالة والسفالم-هل قيفام السفبب  فت عىفد النبفت  :ألنىا محدثة  ت عبادة، لكن يبقى أن نقول
 شفرة عشفرين بفالكثير: عقفل -عليفه الصفالة والسفالم-يعنت بان الص   ت عىفده  ؟مسعول قيام السبب  ت عىدنا

يفعكلم، لكفن تذا بمفا أحفد  ععفدل عقفدم -عليفه الصفالة والسفالم-واآلمر النبت  ،يمبن ععديلىم، والناس عندهم حره
 ونففا هللا يفعففل ويعففرك، يففدعويففا أخففت اسففعوينا ونج :يففرد عليففه واحففد مففن المففأمومين يقففول ،اسففعووا :بففان اآلمففر يقففول

أن الصفوف  :يأعمرون بأمره، األمر الثانتالناس لكن  -لصالة والسالمعليه ا-عليه، حاجة قائمة  ت عىد النبت 
ذا عصفورنا النفاس  فت مطالم  سفاجد العيفد قبفل وجفود هفذه واهعمام المصلين قل، اهعمام المصلين بصالعىم قفل، وا 
أبدًا أقواس من طول الص ، ال يمبن يسعوي ص ، أقواس بفأنىم حفول الكعبفة يصفلون، الصف  طويفل  الفرشام

للمصلحة العفت ،  الحاجة قائمة، والمصلحة محققة، والمفسدة موجودة لكنىا مبمورة بالنسبة ..شتف يدلىم على وال
ها من غير نبير، ويبقى أنىفا محدثفة، و عحققىا هذه الخطوط، ولذا أ عت بىا، ووجدم  ت مساجد المسلمين، وعداول

 .خ  الضررين مقرر  ت الشرعارعكاب أ العت عحققىالكن بونىا محدثة  ت مقابل هذه الفائدة 
، وال نقفول مثلمفا قفال بعف، بائنفًا مفن بفان يعنفت مفردود عليفه ((من أحدف  ي أمرنا مذا ما لليس منله  هلو رد))

والبدعفة مذمومفة ولفو  سفتف األدب مفل الخلفيفة الراشفد قفال بعضفىم:نيعنفت  "البدعفة منعمف" : ت قول عمر الشرا 
فة راشد أمرنا باالقعداف به، مشىود له بالجنة، مواقفه ومناقبه شفتف ال بانم من عمر، هذه تسافة أدب، يعنت خلي



أو مفن عثمفان  فت البدعفة مر وضفة ولفو بانفم مفن عمفر،  :يخطر على البال، يففوي الحصفر، ثفم يقفول مفن يقفول
 ذا سوف أدب.هان الجمعة األول، ليس من األدب، آذ
وهفو بمعنفى مفا سفبق، يعنفت  ((ليله أمرنلا  هلو ردملن عملل عملاًل لليس ع)) :يعنت مردود، و فت لففظ (( هو رد))

مففردود عليففه، وهففذا الحففدير ال شففك أنففه قاعففدة مففن قواعففد الففدين، وأصففل مففن أصففول ا سففالم،  بففل مففا يخعففرع ممففا 
 ؟العمفل مفردود  مفاذا عفن العامفل :يععبد به مما لم يسبق له شرعية  فت الكعفاب والسفنة  ىفو مفردود، قفد يقفول قائفل

ففرهقففد يقففول قائففل ه،بيفففبرد العمففل  ((عليففه أمرنففا  ىففو رد مففن عمففل عمففاًل لففيس)) ، مثففل مففا قففالوا  ففت : العمففل بيصه
قطعة قماش عصير  فت النفار، مفا هفو بالمقصفود هفذا، بمفا  فت  ه،بيف ((ت النارفما أسفل من الكعبين  )) :حدير
، صففاحب ضفاللةالمقصفود صففاحب البدعفة، صففاحب ال ((بففل ضفاللة  ففت النفار)) :-عليفه الصففالة والسفالم-قولفه 
ال الثوب ما أسفل منه  ت النار الثوب  نعم. لو القصد الثوب تنما المقصود صاحبه، سىل وا 

صللى هللا عليله -دخلت مند بن عتبة امرأة أبي سفيان على رسلول هللا قالت:  -ارضي هللا عنه-وعن عائشة 
 ال ملا  ملا يكفينلي ويكفلي بنليي ملن النفقلة  قالت: يلا رسلول هللا  ن أبلا سلفيان رجلل شلحيط ال يعطينل -وسلم

خلذ  )) :-صللى هللا عليله وسللم- قلال رسلول هللا  ؟أخذت من ماله بغير علمه،  هل علي  ي ذلك ملن جنلاح
 .((من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك

 ؟هنفد  مصففروف أو غيففر مصففروف "دخلللت منللدْ  :قالللت -ارضللي هللا عنهلل-عللن عائشللة " : ففت هففذا الحفدير ،نعفم
 وعأنير، لماذا؟ ةعلمي ؟نعم

 .......طالب:
الو طيفب حمفه يصفرف ثالثت سفاكن الوسفت،  ارعفعفم تحفدل  ة وعأنيفر، هنفدعلميف ؟ هفذا  يفه علعفينمفا يصفرف ا 

ثفالر علفل، لكفن الثالثفت سفاكن  ةوعأنيفر وعجمف علميفة مفة الخففة ثالثفت سفاكن الوسفت، لكفن حمفهالعلعين بمقاو 
سففىل قاومففم علففة، لكففن يبقففى مثففل حمففه  ونففه ثالثففت الوسففتل هنففد الخفففة  ففت بالوسففت، نعففم اللففت  يففه علعففين مثفف

الو يصرف    ؟و يه ثالر علل ؟ ثالثت ساكن الوستما يصرف ا 
 .......طالب:
 ؟نعم ا  يه أحد من أهل العراية؟م

 .......طالب:
 ؟بي 
 .......طالب:

 يفه علعفان عقعضفيان و  صفر نا هنفد ألنفه ثالثفت سفاكن الوسفتعوبل على هللا، نعم هذه ثالثت الوسفت،  رئ طيب القا
 .منعه من الصرف، لكن لما بان ثالثيًا ساكن الوست خفي  يعنت، مثل نو  ولوط

 .......طالب:
 ؟طيب تشبال هذه من هذه، حلب ساكن الوست

 .......طالب:
 داللة االقعران.القعران هذا، نفل ما يال ال 



 .......طالب:
 ؟ش لون تيال ال ما له عالقة، 

 .......طالب:
م  ت و يقاما حلب ممنوعة من الصرف، علمية وعأنير ووون الفعل، ممنوعة من الصرف، لكن ما  ت  :ناطيب قل

السبب المعقضت  خفي  يمبن صر ه مثل هند،  ىل هذا حلب، لكن حمه  يه مقاوم ثالثت ساكن الوست، يعنت
ال يقاوم واحدة ويبقفى اثنعفين الر عللللصرف يقاوم ث بمفا  المسفألة خال يفة :قلنفا ال : نعفم، وواحفدلفو قفال واحفد ؟وا 

 .اخعل  المعقدمون اخعل  المعأخرون 
 اسألوه، الشيخ محمد يحسن مثل هذا.تذا جاف الشيخ بعد العشاف  "دخلم هند"
 -صللى هللا عليله وسللم-عللى رسلول هللا "صفخر بفن حفرب، دخلفم  لت مند بنلت عتبلة املرأة أبلي سلفيان"دخ"

 ىفو بخفل مفل حفره، رجفل شفحيح، و فت  الشفح أشفد مفن البخفل "شلحيط يا رسول هللا  ن أبا سفيان رجل : قالت
ضفابت أمفوره، حفاوم أمفوره، رجفل شفحيح ال يعطينفت مفن النفقفة مفا يبفينفت ويبففت بنفت، بفم "....... مسيك" :رواية

البيفوم مفثاًل عحعفاص المفرأة يحعاجون من النفقة؟ مبلغ بذا، ينقه، هفذا مفا لفه الوم، وهفذا مفا لفه دعفول، مثفل اآلن 
نين وانفام البنام على ثالثمائة، خمسة بين بن المرأة عحعاص تلى خمسمائة شىري، واألوالد و : تمل أوالدها تذا قلنا

األل  ما يبففيىم يحعفاجون اقعصدوا يعطيىم أل  بدل ألفين، ما يبفيىم هذا، يقول: أل  وخمس، واألم خمسمائة، 
 : دبروا أنفسبم.ن ريال، يعطيىم أل  ويقوليعنت يبفيىم ألفي ،تلى ألفين، المسألة ا عراضية، نعم

هل علت أثم أن آخذ من ماله ما  ؟" هل علي  ي ذلك من جناح ، ال ما أخذت من ماله بغير علمه ويكفي بني"
 قال رسلول هللا " ؟ من دون ما يدري  ألنه لو يدري صارم مصفيبةيعنت آخذ اآلل  الثانت وهو ما دري  ؟يبفينت
ي على مفا يحعفاص بحير ال عويد (("خذ  من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)) :-صلى هللا عليه وسلم-

 هفو يعطيىفا ألف  عأخفذ ألف ، لكفن مفا عأخفذ ألف  ثالفرمفا قررنفا، ، يبفيىا ويبفت بنيىا ألفين مثلتليه، حوائج أصلية
هففذا مففا هففو  حعففاص..،ئة ثانيففة نحعففاص تلففى مالهففت ونالسففعراحة، أو خمسففمائة لالسففعراحة، وخمسففما: أراعمائففة لعقففول

النفففاس يطلعفففون بفففالمعروف ذا، عأخفففذ الحاجفففة األصفففلية، النفففاس يطلعفففون االسفففعراحام، النفففاس يروحفففون للمالهفففت، 
 على هذا  ((خذي من ماله بالمعروف ما يبفيك ويبفت بنيك)) :نوهام، ال المسألة مسألة حوائج أصلية، ولذا قال

اسفعدعوا أبفا  :ئبًا، يوم أدعم المرأة على ووجىا ما قفال النبفتيحبم  ت مثل هذه القضية على الخصم ولو بان غا
هففذه مففا عحعففاص تلففى بينففام، هففذه أمففور  ،ويحلفف  يففأعت بالبينففةهففذه مدعيففة  ؟نففادوه، شففوف الكففالم صففحيح ،سفففيان

النفقفففام مفففا عحعفففاص تلفففى بينفففام، هفففذه معاملفففة خاصفففة ال عقفففام عليىفففا البينفففام، لكفففن المسفففألة رجعفففم تلفففى الديانفففة 
، بمعنى أنه يجوو لىفا وال حفرص وال جنفا  وال تثفم أن عأخفذ مفا يبفيىفا، لكفن القفدر الوائفد علفى ذلفك عفأثم، بالمعروف

 نسان ما ال بحير ال يبل  ا ية على العسامح والعشرة بالمعروف األمور الووجية  ت البيوم ينببت أن عكون مبن
ْاللللو الَّلللذئ    عفففارف عليىفففا ال بففد منىفففا،األوالد، تنمفففا األمففور المعيطيففق، وال يقعفففر ويضففيق علفففى الووجففة و  لللنَّ مئ }َوَلهو

} حبففم علففى أبففت سفففيان ولمففا يحضففر، ولففذا أخففذ منففه  -عليففه الصففالة والسففالم-النبففت  [( سففورة البقففرة222)] َعَلللْيهئنَّ
الو مضمون هذا الحفدير قضفاف حبفم قضفائت بع، أهل العلم جواو الحبم على البائب، على خالف بينىم هل   ا 

الو ضائت حبم ق ؟ عول  ألن الفعفول بيفان الحبفم مفل عفدم ا لفوام بفه، والقضفاف  :  عول ما  يىا تلوام تذا قلنا ؟ عول  ا 



وك، يعنففت بنفتذا بانففم  عفول وعففرف أنىفا عأخففذ وهفو مففا يفدري، مففا بفان هنففاك  فت السففابق بيفان الحبفم مففل ا لفوام، 
ذا وال عسعطيل الووجة وال األوالد أن يمبن يمشت ا نسان بدون دراهم،  يأخذوا منه  لس، الدراهم بلىا  ت البنك، وا 

يفدبر ويأعت ببفذا بخمسفين، يعبت بنوين بخمسين ويأخذ مائة ريال  ر الحاجة يدخل البطاقة  ت الصرافأحعاص بقد
الأموره و  ن ا نسفان : تقلنفا : تن هفذه  عفول مفن غيفر تلفوامو ت بيوعىم، تذا قلنا  قبل الفلوس بلىا  ت جيوب الناسا 

سيما المحعفاص مفنىم  ال ،واألوالد على الووص للووجة لكن تذا بان تلوام والنفقة واجبةل هذه العصر ام، يعصرف مث
 :قففولنففه قضففاف ي: تمففن األوالد، والنفقففة علففى الرقيففق بففل هففذا واجففب، النفقففة علففى الوالففدين مففل الحاجففة،  مففن يقففول

يبطل الحبم يلبى، يلبى الحبم، ومنىم مفن يجوو القضاف على البائب، ويبقى أنه لو حضر  يما بعد، وأدعى ما 
ذا قلنفاال يجفوو القضفاف حعفى يحضفر الخصفم، ويعفرف مفا عنفده مفن حجفة،  :يقول : تنىفا ومفا يفد ل بفه الفدعول، وا 
يبففون هففذا لىنففد ولبيرهففا، بففل مففن بففان بىففذه المثابففة يعمففل بىففذا الحففدير، و يففه مسففألة  ففت غايففة األهميففة،   عففول 

وهللا أنففا محعففاص ألفف  ريففال أنففا  :جففاك قففالألفف  ريففال،  سففألة الظفففر، أقرضففم  ففالن مففن النففاسيسففميىا أهففل العلففم م
يفا  فالن ويفن  :مضى شفىر شفىرين ثالثفة، قلفم لفهأل ، لكن ما عندك شىود،  : هذاقلم لهعندي ضيوف وبذا، 

تف يمبففن أن جفدم شفوو  مفثاًل لفو دعفاك  فت يفوم مفن األيفام وهللا مفا عنفدي لفك شفتف، مسفألة الظففر :قفال ؟األلف 
، بعفف، أهففل العلففم يسففعدل علففى جففواو مثففل هففذا العصففرف بىففذا عأخففذه ببيففر علمففه عسففعو ت بففه دينففك الففذي عليففه

ال يجفوو  :الحدير، يعنت عأخذ من ماله بقدر دينك الذي  ت ذمعفه، هفذه يسفمونىا مسفألة الظففر، ومفنىم مفن يقفول
ف النففاس وععففدوا مففالىم،  ففال يمبففن ل نسففان أن لعصففر  ولففو  ففعح البففاب لمثففل هففذه العصففر امتال باقامففة البينففام، 

صففاحبه، عثففور الخصففومام، يمبففن يقففيم عليففه دعففول أنففه سففري مففن  علففى مففا عنففد  ففت..، يمبففن يويففد يعحففرل الدقففة
وهللا ما عنفدي  :قال ؟وين األل  :ثم قال له ه، يعنت ا عر، المسألة شخه صاحب األل  هذا، أقرضه أل بيع

عففن تذنففك أبففى  :قففال ،صففبير المبعبففة  يىففا مخطففوط يسففول ألفف ودخففل المبعبففة،  لففك شففتف، دعففاه يففوم مففن األيففام
يقفول لفه صفاحب البيفم، هفذا أدخفل المخطفوط  فت بيعفه ومشفى، الشفباب أصل البقالة أو أصل المطعفم أو شفتف، 

القاضفت مفا  ؟بلىم يعر ون أن ها المخطوط ذا لصاحب المبعبة، يقيم عليفه دعفول أنفه سفري مخطفوط مفن مبعبعفه
ال شك أنه ينشأ  ؟ألنه ما عنده بينة يقيمىا عليه، بي  يعمل القاضت حيال هذه العىمة بالسرقة  عول باألل له د

ولففذا يقففول جمففل مففن أهففل العلففم أن  ((وال عخففن مففن خانففك)) :عففن مثففل هففذا القففول مشففاكل، ولففذا جففاف  ففت الحففدير
 يأخفففذ حقفففه بنفسفففه فففعح المجفففال أن بفففل مسفففألة الظففففر ال عجفففوو، وأن الحقفففوي ال عؤخفففذ تال مفففن قبفففل القضفففاة، ولفففو 

مثل أقرضعه أل  ريال، ثفم  ؟يشالسبب ظاهر لك أن عأخذ حقك، مثل تتذا بان  :صارم  وضى، منىم من يقول
و فالن بلىفم يشفىدون تن  فت ذمعفت ألف  لفك، ونشفىد  فالن  : وهللا على العين والفرأسبعد ذلك طلبم األل ، يقول

}َوا ئن َكلاَن  : وهللا مفا عنفدي أنفا مفلفسقفال أعطانفا األلف عفه ألف ، لكفن عندي لك أل ، هذا السبب ظفاهر،  فت ذم
لَرْة  ئَللى َمْيَسللَرةي{ ِئ ألنفه يسفعطيل أن يقفيم عليفه دعففول،  أخفذ مفن مالفه بقففدر األلف   [( سفورة البقفرة224)] ذوو عوْسلَرةي َ َن

سفبب ظفاهر يم دعول،  اذا بفان الوالمسألة العت معنا النفقام عسعطيل الووجة أن عقيم دعول، الولد يسعطيل أن يق
، وهففو الففذي يففدل عليففه لففه أن يأخففذ مففن مالففه ولففو مففن غيففر علمففه، وهففذا قففول معوسففت يمبففن تقامففة الففدعول عليففه

 نعم. الحدير،



سمع جلبة خصم بباب حجرته،  خلر   -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -ارضي هللا عنه-عن أم سلمة 
نما يأتيني الخصم  لعل بعضكم أن يكون أبلل  ملن بعلأ  أحسلب أنله  أال  نما أنا بشر)) ليهم  قال:  مالكم، وا 

 .((أو يذرما  ليحملها بح  مسلم  إنما مي قطعة من النارصادق  أقضي له،  من قضيت له 
 :-رحمه هللا ععالى- ت هذا الحدير يقول المؤل  

 : اخعالط األصفوامالجبلة "مع جلبةس -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -ارضي هللا عنه-عن أم سلمة "
 "سللمع جلبللة خصللم ببللاب حجرتلله" ضففاراة وبففذا، عوجففد مثففل هففذه الجلبففةوارعفاعىففا، وجففد خصففومام ومشففاجرة وم

عليفه -الرسول  "((مالكم أال  نما أنا بشر)): ر   ليهم  قال خ" -عليه الصالة والسالم-من بيوعه  حجرة أم سلمة
مفن البيفوب، نعفم هفو مفثلىم، تال مفا أطلعفه هللا عليفه  ؟! مثفل سفائر القضفاة؟ثلناالمؤيد بالوحت م -الصالة والسالم

{ الرسول ال يعلم البيب لَن اْلَخْيلرئ نتو َأْعَلمو اْلَغْيلَب اَلْسلَتْكَاْرتو مئ }قولل الَّ َيْعَللمو َملن  ئلي  [( سفورة األعفراف122)] }َوَلْو كو
َماَواتئ َواأْلَْرأئ اْلَغْيلَب  ئالَّ  َّو  مفن البيفب تال مفا ال يعلفم  -عليفه الصفالة والسفالم- الرسفول  [( سفورة النمفل53)] {السَّ

هفو  ،الحفق مفل  فالن، لكفن هفو القفدوة :ينول الوحت، ويقفال ىو بشر، با مبان أنه  ت بل قضية  أطلعه هللا عليه
ن للقضفايا  ت بل خصومة عحصل  ت عىده ينفول الفوحت ببيانىفا، مفو األسوة، لو حصل مثل هذا  ت بل قضية، 

عليفففه الصفففالة -بيففف  ينسفففى النبفففت  :ألنفففه قفففدوة وأسفففوة للقضفففاة، قفففد يقفففول قائفففل ؟-عليفففه الصفففالة والسفففالم-بعفففده 
نعفففم يسفففىو ليسفففن ويشفففرع، وأيضفففًا قفففد يحبفففم بالبينفففة  ؟بيففف  يسفففىو  فففت الصفففالة ؟ويسفففىو  فففت الصفففالة -والسفففالم

نمففا يففأعينت الخصففمتنمففا أنففأال )) :بالمقففدمام الظففاهرة الشففرعية، ويحبففم لبيففر صففاحب الحففق، بففدليل  ا بشففر مففثلكم وا 
بعف، النفاس يسفعطيل  ((ألحفن بحجعفه مفن بعف،)) : ت بع، الروايام (( لعل بعضبم أن يبون أبلغ من بع،

هفو مفا يخفدع يفا أخفت، لكفن  ؟الرسفول يمبفن أن يخفدع تلفى هفذا الحفد :أن يبين ويؤثر على السامل، قد يقول قائفل
، لكفن عنفده مقفدمام، بشر يمرر عليه بع، األمورقضاة قد يخدع بشر، قد هذا عشريل لألمة بلىا، نعم بع، ال

جففتف بالشففاهد األول  شففىد، ثقففة الشففاهد، لكففن هففذا الثقففة أال يحعمففل أن  ((شففاهداك أو يمينففه))ج عففائنيبنففت عليىففا 
نفم مفا أ ون لفه أثفر علفى القضفية، لكفن أنفميبف يحعمل،  فاذا أخطفأ الشفاهد أو نسفت ؟أال يحعمل أن يخطئ ؟ينسى

 ، وعحبم بضوف ما يقول.أنم عقرره بما يقول ؟مسئول عبحر عنه هل أخطأ أو أصاب
بحل  مسللم  إنملا ملي  لعل بعضكم أن يكون أبل  من بعأ  أحسب أنه صادق  أقضي له،  من قضيت له ))

خذ ما حبفم حبم الحاكم ال يبير من الواقل شتف، وال يبيح للمحبوم له أن يأ (( ليحملها أو يذرما قطعة من النار
، والمحفق يعفرف أن الحفق لفه شفتف مفا بطفل أنبه تال تذا بان يجوم بأنه حق، الخصوم يعر ون الواقفل، يعفرف الم

الو ، لكن الحاكم يقبل قول هذا له )) انمفا هفت مفا  فت غيفر هفذا،  ((هنفيشفاهداك أو يم)) ؟ ال هفذا وال هفذاقول هذا ا 
س لفه، وهفذا عفام تذا بفان يعفرف أنفه لفي ن يأخفذ مفا حبفم بفه لفهال يجفوو لفه أ (( ليحملىفا أو يفذرها قطعة مفن النفار
، الحنفية لىم رأي أنه ما دام حبم لك القاضت، وهفو مفأمور امن المعامالم والمناكحام وغيره جميل أبواب الدين

 :بففالحبم علففى الظففاهر  ىففو لففك، ومففنىم مففن يخففه هففذا بالمناكحففام، أحضففر الففووص شففىود أن هففذه ووجعففه، قففال
جك، لكفن  فت حقيقفة الحفال أنفه طلقىفا ثالثفًا، وال عنفدها بينفة عقيمىفا، بانفم منفه، القاضفت مفا يفدري، أذهبت مل وو 

: تنفه مفا من الحنفية من يقفول ؟خذ ووجعكقال: الشىود ما علموا، هل يجوو له أن يطأ هذه الووجة ألن القاضت 
الحدير يفدل علفى بطفالن هفذا  اهر،ألن الحبم على الظاهر، واألمور مبينة على الظ دام حبم له القاضت يبفت 



 :بينعفك عقفول عدعت المرأة أنه طلقىا ثالثًا وهو ينبفر، هفام   (( انما هت قطعة من النار  ليحملىا أو يذرها)) القول
بينفه واألمفر وهللا ما عندي بينة، هذا عندنا  ت البيم ثالر مرام يطلق ويراجل، نعم ثالر مفرام يطلفق ويراجفل، 

هذا أمر بينه واين راه، المسألة ديانة،  ال يجوو له أن يسفعحل بحبفم القاضفت مفا  أن ينبح وناتن أراد واين راه، 
جفل -هللا   ليعفق   (( انما هت قطعة من النار  ليحملىفا أو يفذرها)): -عليه الصالة والسالم-ولذا قال: ال يحل له، 

ار، وأيضفًا األمفر بفالعقول يعجفه تلفى مفن يطيفق النف ((من النفار)) صوم، ويجعلوا مثل هذا نصب أعينىمالخ -وعال
المحامين الذين يبذلون بل ما أوعوا من قوة و صاحة وبالغة وايان من أجل بسب القضية لموبليىم، هم داخلون 

 ))قطعفة مفن نففار فت هفذا، وهفذا مفن الععفاون علفى ا ثففم والعفدوان، ومفا يأخذونفه مفن أجفرة علففى مثفل هفذه القضفية 
ْئتوْم{ باب العىديد هذا من (( ليحملىا أو يذرها :  ليحملىفا عىديفد، ومفنىم مفن يقفول [( سورة  صلم94)] }اْعَملووا َما شئ

 نعم. تن بانم عحل له أو يذرها تن بانم ال عحل له،
 بن أبي بكرة، ومو قال: كتب أبي وكتبت له  لى ابنه عبيد هللا -رضي هللا عنه-عن عبد الرحمن بن أبي بكرة 

 -صلللى هللا عليلله وسلللم-م بللين اانللين وأنللت غضللبان،  للإني سللمعت رسللول هللا ال تحكللقاضللي بسجسللتان: أن 
 .((ال يقضين حكم بين اانين ومو غضبان)) :و ي رواية ((ال يحكم أحد بين اانين ومو غضبان))يقول: 

 :-رحمه هللا ععالى-يقول المؤل  
نت أمرنت بالكعابة، أمر يعأبت بعب  "قال: كتب أبي وكتبت له -رضي هللا عنه-عن عبد الرحمن بن أبي بكرة "

لفى بسفرل  -صفلى هللا عليفه وسفلم-بعب النبت  :ينسب تليه، بما يقال بالكعابة واآلمر بالشتف لفى  تلفى قيصفر وا  وا 
لى بحرينعظيم ال نما أمر بالكعابة،  أسندم تليهالنبت ال يبعب بيمينه، ال يبعب بيده،  ؟النبت يبعب ،بعب ..،وا   وا 

  بعبم، يعنت عولى الكعابة بنفسه. أبت وبعبم له، يعنت أملى علت وأمرنت بالكعابةبعب  :ونسبم تليه، يقول
 يفه العحمفل بالكعابفة، وهفت طريفق مععبفر مفن طفري  "وملو قاضلي  لي سجسلتان ة لى ابنه عبلد هللا بلن أبلي بكلر "

بعفب بعضفىم والصفحابة بعب،  -عليه الصالة والسالم-العحمل، المباعبة طريق مععبر من طري العحمل، والنبت 
بعفب تلفت محمفد  :تلى بع،، والصحابة بعبوا تلى العابعين والعبس، ومن بعدهم تلى شيوخ األئمة، و فت البخفاري 

 ة.ببن بشار، يعنت يبعبون،  الرواية عثبم بالمباع
ألن  "ال تحكللم بللين اانللين وأنللت غضللبانأ ومللو قاضللي بسجسللتان: ةوكتبللت للله  لللى ابنلله عبللد هللا بللن أبللي بكللر "

ال عحبفم بفين  الصحيح، والنظر العام  ت القضفايا،عولت على الذهن ويشوش،  ال يعرك  رصة للعفبير يسالبضب 
ال يحكلم أحلد بلين اانلين وملو )) :يقلول -صللى هللا عليله وسللم- لإني سلمعت رسلول هللا " اثنين وأنم غضبان

 ة من شعب الجنون النعم ألن البضب شعب "((ال يقضين حكم بين اانين ومو غضبان)) :و ي رواية ((غضبان
 ضًا محل مثار خالف بين أهل العلماخعل   يه أهل العلم، وعصر اعه أيمما سيما تذا أوداد، ولذا طالي البضبان 

تال أنه يحبم بما يعصرف  يه من حقوي العباد يؤاخفذ بىفا مفن بفاب رافت األسفباب بالمسفببام،  مثفل هفذا البضفب 
ال  تذا وصل تلى حد بحير ال يفعمبن القاضفت مفن ففت مجفالس الخصفوم مفا يثيفر البضفب  النظفر  فت القضفية، وا 

ألنه يمبفن  اف باسعمرار، بع، القضاة ما يعحمل  يثور ويبضب عند أدنى شتف، مثل هذا عليه أن يععول القض
دنففى سفففبب، مثففل هفففذا ال يصفففلح أن يبضففب  فففت بففل قضفففية  يعجففه تليفففه هففذا النىفففت، بعفف، النفففاس جبلففة يثفففور أل

مسفععد للبضفب يشفععل   فاذا بفان هفذاقضفية تال و يىفا يعنفت  فت البالفب تال و يىفا مفا يثيفر،  ألنه ما مفن للقضاف 



لكففن عليففه أن ينظففر  ففت  ،مثففل هففذا ال يصففلح للقضففاف، لكففن هنففاك عمففوم القضففاة ببيففرهم يبضففبون  ألدنففى مناسففبة
ذا وصفففل بفففه الحفففد  فففت البضفففب تلفففى أن ال يفففعمبن ، يؤجفففل مفففن النظفففر  فففت القضفففية يعفففرك ال يقضفففت القضفففايا، وا 

بفالجوع والحفر الشفديد والبفرد الشفديد، وبونفه حفاقن مفثاًل،  هذا  ت بل ما يشوش الخاطر والبفالالقضية، وقل مثل 
يؤجل القضايا حعفى يفعمبن مفن النظفر  يىفا، لكفن هنفاك دعفاول  ،أو مشوش الذهن لمصيبة مثاًل، مثل هذا ينعظر

دان أخففرل، عوجفد  ففت بلفدان أخففرل بعف، القضففاة عجففده باطلفة، يعنففت ال عوجفد عنففدنا وهلل الحمفد، لكففن عوجفد  ففت بلف
نففه ال يففعمبن مففن النظففر  ففت : تمففدخن مففثاًل، هففذا ال يوجففد عنففدنا البعففة، لكففن يوجففد بعفف، القضففاة يففدخن، ويقففول

يحبت واقل، ال وبعضىم   ت الصح  بعضىم على سبيل العنبيم،بعب يعنت و ، بعضىم يصر ، ..القضية حعى
 ؟يففدخلال يففدخل  ففت هففذا أو  ؟لقضففية حعففى يبطففل ببففم بامففل، وش الكففالم هففذايففعمبن مففن النظففر الصففائب  ففت ا
، وهللا المسفععان،  مثفل هفذه األمفور للقضاف أصاًل،  اخعيار مثل هذا قاضفت خطفأاألصل أن مثل هذا ليس بأهل 

ية على شرعنعائج  تنشرعية على مقدمام غير شرعية، نب ال ينظر تليىا ألنىا من أساسىا باطلة،  ال يبنى نعائج
من النظفر  فت القضفية، هفذه النعيجفة ال ال بد أن يبون القاضت مرعا  البال حعى يعمبن  مقدمام شرعية، نعائجنا

أبفدًا ال هفو وال  :الوم يدخن حعفى ينظفر القضفية، نقفول ما دام يدخن وهللايقال: بد أن عبنى على مقدمام شرعية، 
هفذه معصفية وال يسفلم منىفا، وال يفعفر،  :، قفد يقفول لفك قائفلدخانه، وال ينظر وال شتف، ال قبل وال بعد مثفل هفذا

 ، ت القاضت أن يبون معصوم، لكن المسألة منصب نبوي هذا،  صل الخصومام ينببت أن يبون ألولى النفاس
ف ذا أمفروا امعثفل لىفم،  مثفل هفذا ال ينظفر تليفه، نعفم األسفباب الشفرعية الجبليفة للقدوام، الذين تذا قفالوا سي مل لىفم، وا 

بونه محعاص، بونفه مفري،، بفل هفذا  ،بضب، مثل جوع شديد، مثل برد شديد، مثل حر شديد، بونه حاقنالل مث
 نعم. بين الناس وهو معص  بىذه الصفام، ال يقضت

 ((؟أال أنبلئكم بلأكبر الكبلائر)): -صللى هللا عليله وسللم-ال رسلول هللا قال: قل -رضي هللا عنه-وعن أبي بكرة 
أال وقلول )) :وكلان متكئلًا  جللس  قلال ((وعقلوق الواللدين ،اإلشلراك بلاهلل)) :رسول هللا، قلالبلى يا  :قلنا ،االااً 
 ليته سكت. : ما  ال يكررما حتى قلنا ((وشهادة ال ور ،ال ور

أال )) :-صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-عن أبي بكرة " :وهذا الحدير أيضاً 
أكبفر الكبفائر  فدل علفى  ؟((أال أنبئكم بلأكبر الكبلائر))تذا بان مىمًا عظيمًا  خبربم، والنبأ هو الخبرأال أ "((أنبئكم
بووْا َكَبلَئئَر َملا توْنَهلْوَن َعْنلهو{ :-جل وعفال-الذنوب ما يسمى ببائر، و ت قوله من ن أ  [( سفورة النسفاف51)] } ئن َتْجَتنئ

تلفى الكعفاب والسفنة أمفر مجمفل عليفه، لكفن النفواع  فت وجفود صفبائر، ووجود الكبائر وعسميعىا بىذا االسم المسعند 
ال بفد مفن  المقابلفة أنفه مفا دام يوجفد ببفائر نفه ال يوجفد مفا يفدل علفى أن هنفاك صفبائر،  مفن بفاب: تيقول بعضفىم

يبفون أصفبر منفه،  ؟ ال بفد مفن طفرف مقابفلبس وسبم، بفالم صفحيح .. الن أكبر من :وجود صبائر، تذا قلم
} ئن  عمام الكالم من هذا، ما دام وجد ببائر ال بد أن يوجد ما يقابلىا وهت الصفبائرال بد لعمام الكالم، ال بد من 

ْم َسي ئَئاتئكوْم{ بووْا َكَبَئئَر َما توْنَهْوَن َعْنهو نوَكف ئْر َعنكو والنصفوه  فت والمراد بالسيئام الصبائر،  [( سورة النساف51)] َتْجَتنئ
مضففان تلففى رمضففان بفففارام لمففا بيففنىن مففا اجعنبففم والجمعففة تلففى الجمعففة، ور  ،الخمففسعكفيففر الففذنوب الصففلوام 
 ففت مففا  ففت  :يففش؟ للصففبائر،  ففال بففد مففن وجففود صففبائر، أمففا أن نقففولببيففرة، تذًا بفففارام   الكبففائر، مففا لففم عبففش  

 ففر الكبفائرهفت ال عك ن هفذه العبفادام العفت عكففر الفذنوبما يدل على صبائر، بىذا اللفظ قفد يسفلم، لكفنصوه ال



وهفت الصفبائر، تذا  عكفيفر هفذه العبفادام العظيمفة لىفا ال بد من ما يقابفل هفذه الكبفائر ممفا يعناولفه ؟يشتتذًا عكفر 
قررنففا أن هنففاك صففبائر وببففائر، هنففاك ببففائر وهنففاك أكبففر، الكبففائر معفاوعففة، تذ ليسففم علففى درجففة واحففدة،  ففأكبر 

أو  ،لكن منىم من ضبطىا بفأن بفل ذنفب رعفب عليفه حفد  فت الفدنيا الكبائر، ويخعل  أهل العلم  ت ضابت الكبيرة،
أو بعدم دخول الجنة، أو بدخول النار، أو نففت عنفه ا يمفان، عذاب  ت اآلخرة، أو عوعد  اعله بلعن أو غضب، 

 .هذه بلىا ببائر
ًا مففا بثيففر  ؟يحعففاصمففا  :عصففور مففن الصففحابة أن يقولففوا "بلللى يللا رسللول هللا :قلنللا ؟((أال أنبللئكم بللأكبر الكبللائر))"

وهففذا أعظفم أنفواع الظلفم، وهففو  ))اإلشلراك بلاهلل(("قللال: بللى يللا رسلول هللا،  :قلنلا" يسفألونه مفن غيفر طلفب للسففؤال
وَن َذلئلَك لئَملن َيَشلاء{ الذي ال يقبل المبففرة ي   [( سفورة النسفاف92)] } ئنَّ   َ اَل َيْغفئرو َأن يوْشَرَك بئهئ َوَيْغفئرو َما دو َن }الَّلذئ

وَن{ ْهَتلدو ِوْلمي أوْوَلئئَك َلهومو اأَلْمنو َومولم مه وْا  ئيَماَنهوم بئ والظلفم الشفرك هنفا، بمفا  سفره  [( سفورة األنعفام22)] آَمنووْا َوَلْم َيْلبئسو
 ،  الشرك غير قابل للبفران.-عليه الصالة والسالم-النبت 
ومرعكبه مخلد  ت  فربر  الجنة على صاحبه حرام ال يبواللفظ يعناول األكبر واألصبر، أما األك ((اإلشراك باهلل))

 وشففاف  ففالن، مففا شففاف هللا مففا شففاف هللا :األصففبر بالريففا مففثاًل، وقففولالنففار نسففأل هللا السففالمة والعا يففة، وأمففا الشففرك 
هذا شرك أصبر، من أهل العلم من يدرجه  ت الكبفائر، وأن  هذا شرك أصبر، ولوال هللا و الن ونحو هذا، وشئم
ن الشففرك بنوعيففه ال يقبففل : تبمففا  ففت ذلففك الشففرك األصففبر، ومففنىم مففن يقففول كمشففيئة عشففمله، ويبفففر مففا دون ذلففال

المبفرة، بفل ال بفد مفن أن يعفذب صفاحبه، واىفذا يخعلف  الشفرك األصفبر عفن الكبفائر، بأنفه ال بفد مفن أن يعفذب، 
سواف بان شرك أصبر أو  [( سورة النساف92)] َك بئهئ{} ئنَّ   َ اَل َيْغفئرو َأن يوْشرَ  :-جل وعال-ويدخل  ت عموم قوله 

واألصفبر تذا عفذب بقفدر ذنبفه مإلفه تلفى أكبر، لكن يبقى الفري بين األكبفر واألصفبر بفأن األكبفر صفاحبه مخلفد، 
 .الجنة، ال يخلد صاحبه  ت النار

والففداك، وحقىمففا مقففرون  أعظففم النففاس حقففًا عليففك ((وعقللوق الوالللدين)) ود أن أعظففم الففذنوب ا شففراك بففاهللالمقصفف
ألن ا شففراك بففاهلل يسففعبعد وقوعففه مففن المسففلم، عقففوي الوالففدين   ففت نصففوه بثيففرة، وبففان معكئففًا  جلففس بحففق هللا 

قففًا، لكففن األمففر أيضففًا بثيففر مففن المسففلمين األصففل  ففيىم الو ففاف مففل عامففة النففاس  ضففاًل عففن أعظففم النففاس علففيىم ح
"وكللان متكئللًا  -عليففه الصففالة والسففالم- احعففاص أن يىففعم لففه النبففت  الثالففر والففدواعت تليففه عجففر تلففى العسففاهل  يففه

قول الوور وشىادة الوور قد يدعو تليىا ما يدعو، تما حميفة يشفىد لقريبفه، أو  "((أال وقول ال ور)) :قال جلس،  
و أو خفوف  يشفىد لمفن هفدده، أو رجفاف بفأن يرجف  يشفىد لراشفيه، د علفى عفدوه، أو طمفل دنيفاتحن وعفداوام،  يشفى

عليفففه -أن يعطيفففه أو يووجفففه، أو يوليفففه واليفففة أو مفففا أشفففبه ذلفففك، المقصفففود أن الفففدواعت بثيفففرة،  فففاهعم النبفففت  النفففًا 
 لىا. -الصالة والسالم

ومن لم يدع قول الوور  ليس هلل حاجة  ت أن يدع طعامه وشرابه،  قول  ((أال وقول ال ور، أال وشهادة ال ور))
الفذي  فت المجفالس أنفا بالبفس ثفوات وور،  مرها عظيم، والمعلبس بمفا لفم يعفت  أالوور شأنه خطير، وشىادة الوور 

هفذا بالبفس ثفوات  سفول شفتف أنفا قفرأم، أنفا سفويم وهفو مفا ،أنفا علمفم ،أنفا عربفم ،أنا حفظم ،أنا  علم ، علم
 .وور



عليفه -قة عليفه، شفف "ليتله سلكت : ملا  ال يكررملا حتلى قلنلا" ال وقول الوور، أال وشىادة الفوورأ " ما  ال يكررما"
بررهففا حعففى أشفففقوا عليففه، اهعمامففًا بىففا، جففاف  ففت  -عليففه الصففالة والسففالم-، شفففقة علففى النبففت -الصففالة والسففالم

هففت تلففى السففبعين أقففرب،  :قففال ؟الكبففائر سففبل :أحاديففر بيففان بعفف، الكبففائر بالسففبل الموبقففام، وقيففل البففن عبففاس
مففن أجمعىففا بعففاب الوواجففر عففن اقعففراب الكبففائر، والكبففائر تلففى السففبعمائة، وألفف   ففت الكبففائر بعففب،  :و ففت روايففة

 نعم. للذهبت، بعب يعنت  ت هذه المسألة،
 لللو يعطللى النللاس بللدعوامم))قللال:  -صلللى هللا عليلله وسلللم-أن النبللي  -مللارضللي هللا عنه-عللن ابللن عبللاس 

 .((دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليهناس الدعى 
 :-هللا ععالىرحمه -يقول المؤل  

 "((مم))للو يعطلى النلاس بلدعواقلال:  -عليه الصالة والسلالم-أن النبي  -مارضي هللا عنه-وعن ابن عباس "
بفل مفن أدعفى  ((للو يعطلى النلاس)) بالفعول جمعىفا  عفاوي و عفاول  جمل دعول، وجمل الدعول دعاوي ودعاول،

 علفى عمفرو أن  فت ذمعفه لفه مبلفغ بفذاويفد  ، يفدعتتيفاه عطفىيي  لو يعطى الناس بل من يفدعتخذ،  :شتف قيل له
أمسفك بيفد  و يفدعت ببفر أن  النفًا ووجفه ابنعفهخذ اقعله، لف : أد ل، يدعت عمرو أن  النًا قعل ابنه، قالهللا ي :قال

ضففوابت يعنففت لففوال أن هنففاك  ((عللى نللاس دمللاء رجللالد  ال))لففو المسففألة هبففذا وش يصففير الوضففل؟ نعففم ووجعففك، 
ألنىفم لففيس  : خفذه، مفا بقففت شفتف لحيفاة ال عطفاي، لفو بففل مفن أدعفى شفتف قيففل لفهلصففارم ا عضفبت أمفور النفاس

هففذا  ((دعللى نللاس دمللاء رجللال))الالنففاس بلىففم علففى مسففعول واحففد مففن العففدين والففورع والعقففول وااللعففوام واالنقيففاد 
منفت، هفذا هذا سري منت، هذا اقعر،  ((دعى ناس دماء رجال وأموالهمال)) علنت، هذا قعل ولدي، هذا قعل أبتق

 فاليمين  فت البالفب  ((شفاهداك أو يمينفه))والمدعت عليه البينة  ((ولكن اليمين على المدعى عليه)) اسعدان منت
أنففه يحعففاص تلففى بينففة قويففة عشففىد لففه ب  جانبففه ضففعي  مففدعت يففدعت خففالف األصففلعكففون  ففت الجانففب األقففول، ال

األصفل، األصفل أن مفا  فت ذمعفه شفتف، لكفن  هعفألن م يسعحق ما أدعاه، ما وجد بينة جانب المدعى عليه قفوي 
 ما دام أدعى عليه هذا، واألصل  ت المسلم أنه يوجد نسبة عنده من الصدي عرجح شتف من جانبه عطلب اليمين

أو عر فل  عرعففل القضفية بيمفين المفدعى عليفه  يحلف  المفدعى عليفه، وعنعىفت القضفية، وهفل لعر ل أثر هذه الفدعول 
عنعىفت القضفية،  :تذا قلنفا ؟وش الففري بينىمفا ؟عر ل الفدعول أو عنعىفت القضفية دعى عليه؟ يعنت بيمين المالدعول 

ذا قلنا: تنعم صحيح، تذا قلنا نىا : تنىا عر ل الدعول، معى وجد المدعت بينة يحبم له، ولو حل  المدعى عليه، وا 
 .العلم، وهللا أعلموهذه مسألة خال ية بين أهل  ،عنىت القضية، معناه لو أحضر ما أحضر خاله انعىم

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ، نبينا محمدوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


